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  מפ"ל איכות מפורט -  נספח ו' לטופס הזמנת ההצעות

  :בחינת מרכיב האיכות .1

  .וישוקללו ינוקדוהטכני והמענה במפרט  Q -יודגש כי כלל סעיפי ה

 :אופן הניקוד 1.1

  בהתאם לטיב ושלמות המענה לדרישות המפורטות במסמכי המכרז תיבדקנהההצעות ,

 .יכולות שונות שהוצעו במעניםלרבות פונקציות ו

 סדר הבא:ה, לפי המפורטים מטה יקה תתבסס על מקורות המידעהבד 

 .מענה המציע לטבלת הדרישות הפונקציונאליות במסמכי המכרז -

 שהוגש מטעמו.כפי שנוסח במענה סעיף הרלוונטי מענה המציע ב -

 .נספחים טכניים שיצורפו להצעת המציע -

 יעודכן בהתאם למקורות המידע הבאים: בנוסף, ציון האיכות  

 ת המציעים לשאלות ההבהרה הטכניותתשובו -

 הצגת המציע, צוות ניהול הפרויקט מטעם המציע והפתרון המוצעמפגש ל -

 סקר חוות דעת של ממליצים ולקוחות  -

ראיונות אישיים של מנהל הפרויקט (במידת הצורך, יבוצע גם מול מנהל השירות  -

 והמנהל הטכני)

 POC-תהליך ה -

 ל ידי כל אחד מהמציעים במסגרת המכרז, יוענקו על ציוני האיכות עבור המענים שהוגשו ע

פי המדרג המפורט בטבלה דלהלן. יצוין, כי מקום שבו סווג מענה תחת אחת מאמות 

המידה המפורטות להלן, יוענק הציון במסגרת טווח הניקוד שנקבע עבור כל אמת מידה, 

 בהתאם לאיכות המענה.

  אמת מידה  טווח ניקוד

  .או שהתשובה איננה רלבנטית לא ניתנה תשובה בכלל  0

   עונה באופן גרוע, חלש או חלקי ביותר על הנדרש. -  תשובה חלשה  5-30

, לדוגמא תשובה מסוג "קראתי עונה באופן בינוני ומטה - תשובה בינונית מינוס  35-50
   והבנתי", ללא פרוט נוסף.

או על חלקן, אך לא  עונה באופן בינוני על הדרישות העיקריות -  תשובה בינונית  55-70
  ברמה ובהיקף הנדרשים במכרז.

  עונה על מרבית הדרישות העיקריות, אך לא באופן מלא ומפורט. -עונה על הנדרש   75

80-90  
על כל הדרישות העיקריות ועל  מאוד עונה בצורה טובה -  מאוד תשובה טובה

האמור,  מרבית הפונקציות, השירותים והאופציות המוגדרים במכרז ביחס לסעיף
  אך לא על כולם. 

עונה באופן מלא ומצוין על הנדרש, לרבות מענה מלא על כל  - תשובה מצוינת   95-100
  הפונקציות, השירותים והאופציות המוגדרים במכרז ביחס לסעיף האמור.

ש.: תשובה מסוג  "קראתי והבנתי" מהווה למעשה הצהרה של המציע כי הוא מקבל מתחייב למלא  את הנדרהערה
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  :מציון האיכות הכולל) %04(מהווה  פירוט הניקוד למענה האיכותי 1.2

סעיף במפרט 
 הטכני

  סעיף ראשי
)1( 

סעיף משני 
)2( 

  פירוט
)3( 

משקל ברמה אופן/קריטריונים לבחינה
)1( 

משקל ברמה 
)2( 

משקל ברמה 
)3( 

  

 הוכחת יכולת 

ניסיון קודם 
בהקמת 

מערכות של 
הספק הראשי  

ו/או קבלני 
 משנה

    

30% 

50% 

100% 

4.4.2  
טבלת פירוט  -(ב' 

 פרויקטים)

מעמד המציע 
 –בשוק המקומי 

 מימוש פרויקטים

לטופס הזמנת  6.1.3-6.1.4תנאים המקדמיים הנקובים בסעיפים 
  ההצעות, שעיקרם כדלקמן: 

מציע אשר הקים והתקין בישראל בעצמו או באמצעות קבלני 
שנים האחרונות המסתיימות במועד האחרון משנה מטעמו בחמש ה

לקוחות שונים,  3 –מערכות ל  3להגשת ההצעות במכרז, לפחות 
כאשר כל מערכת מנהלת ומתפעלת חניון/ים אצל אותו לקוח 

מקומות חניה והינה פעילה בסביבת הייצור  500המכילים לפחות 
  לפחות שנה עד למועד הגשת ההצעות למכרז.

מכונות תשלום  30בישראל ומתחזק לפחות  כמו כן, מציע שהתקין
  (לא כולל מדחנים),  POFאוטומטיות 

  .LPRמצלמות  30לפחות - ו
  קריטריונים לבחינה (מעבר לתנאים המקדמיים):

  100%ומעלה  5, 80% 3-4 -) 10%. כמות לקוחות (1
  100%ומעלה  11 90% 5-10, 80% 3-4 - ) 50%. כמות מערכות (2
  ,80% 1,500-2,000 -)10%מצטבר (. כמות מקומות חניה ב3
  100% 3,001, מעל 90% 2,001-3,000 
 41, 90% 35-40, 80% 30-34 -) 15%. כמות מכונות תשלום (4

   100%ומעלה 
 LPR )15% (-  30-34 80% ,35-40 90% ,41. כמות מצלמות 5

 100%ומעלה 

60% 

 (ט') 4.4.2

קודם ניסיון 
בביצוע פרויקטים 
 עם קבלני המשנה
המוצעים עבור 

 המערכת

  קריטריונים לבחינה:
  :)50%. פרויקטים של קבלן המשנה בתחום (1

  100%ומעלה  5, 80% 3-4, 50% 1-2, 0% -פרויקטים  0
  ):50%. פרויקטים משותפים (2

  100%ומעלה  5, 80% 3-4, 50% 1-2, 0% -פרויקטים  0
 100% - במידה ולא משולבים קבלני משנה 

20% 

 (ב') 4.4.2
חוות דעת 

ממליצים על 
 הקבלן הראשי

ישוקלל בהתאם לציון הכולל אשר יקבל המציע בחוות הדעת מכל 
  ממליץ, ובהתאם לשאלון מובנה. 

  
 

20% 

  
כוח אדם 

 ומקצועיות 

    

30% 
100% 

4.2 ,4.3 ,4.5.10 
מתודולוגיה 

ומומחיות של 
 המציע

הצוות, תהליכי שיטות ניהול הפרויקט, אופן שיתוף ידע בין חברי 
 40% הבטחת איכות, ניהול סיכונים
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סעיף במפרט 
 הטכני

  סעיף ראשי
)1( 

סעיף משני 
)2( 

  פירוט
)3( 

משקל ברמה אופן/קריטריונים לבחינה
)1( 

משקל ברמה 
)2( 

משקל ברמה 
)3( 

אופן הגשת   
 ההצעה

הצעה המוגשת בהתאם לנדרש (תשובות מלאות, ממוקדות וע"פ 
 10% הפירוט הנדרש) 

 (ו') 4.4.2
צוות מקצועי מוצע 
לפרויקט מטעם 

 המציע

: מבנה הצוות, ידע וניסיון )%15קריטריונים לבחינת הצוות (
ונטי, ניסיון בפרויקטים בסביבה המוצעת, ותק בתחום הרלו

  בעבודה אצל הקבלן הראשי.
  ):%60מנהל פרויקט (

שנים בניהול פרויקטים  3שנות ניסיון בניהול פרויקטים, מתוכם  5
פרויקטים  2בתחום מערכות החנייה, ניהול בפועל של לפחות 

  60% -בתחום מערכות החניה 
ייבחנו ראיית צורכי הלקוח,  מנהל הפרויקט המוצע יעבור ראיון בו
 -בהתאם לשאלון מובנה  -יחסי אנוש, יכולת פתרון קונפליקטים 

  . 15% -וחוות דעת ממליצים  25%
  ):%25מנהל טכני (

השכלה טכנית רלוונטית (מהנדס אלק' / מערכות יתרון) , ניסיון של 
שנים בתפקיד ניהול טכני של פרוייקט , ביצוע תפקיד של מנהל  3

פרויקטים בתחום מערכות החנייה , ותק  2-פרויקט לפחות בטכני ב
  שנים. 2בעבודה אצל הקבלן הראשי לפחות 

רש"ת רשאית לקיים ראיון וחוות דעת ממליצים גם עבור המנהל 
 ., אשר ישמש לצורך מתן ציון האיכות עבורוהטכני

50% 

  

מוקד שירות 
 ותחזוקה 

    

20% 

100% 

5.4 )1,3-8( 
יה מתודולוג

לעבודת מוקד 
 השירות 

, היקפו,  פעילות help deskייבחנו הקריטריונים הבאים: קיום 
(למעט יום כיפור) בישראל, הגורמים המאיישים, קיומה  24/7/364

 של מתודולוגיה סדורה לעבודת המוקד, וכן מערכת לניהול ידע
60% 

5.4 )2 ( 

שנות ניסיון במתן 
שירות למערכות 

חניונים 
ות בחצר המותקנ

 הלקוח

  80% -שנות ניסיון  2-4
  90% –שנות ניסיון  4-8

 100% -שנים  8מעל 
20% 

אופן ניהול   5.5.6
 התקלות

קיומה של מערכת לניהול תקלות המדווחות למוקד: רישום מובנה 
של הפניות, אופן הטיפול בהן ויכולת הפקת דו"חות על מקרי עבר 

ידע של תקלות שכיחות  או על רמת השירות של המוקד, ניהול
 ואופן הטיפול בהן, שקיפות המידע בין המוקדנים

20% 

סה"כ הוכחת   
   100%         יכולת 
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סעיף במפרט 
 הטכני

  סעיף ראשי
)1( 

סעיף משני 
)2( 

  פירוט
)3( 

משקל ברמה אופן/קריטריונים לבחינה
)1( 

משקל ברמה 
)2( 

משקל ברמה 
)3( 

  

 המענה הטכני
דרישות 
היישום 

 הפונקציונאלי

    

70% 35% 

100% 

2.2.2 )2( 

דרישות ממערכת 
הניהול, שליטה 

 ובקרה

חידות הקצה תכן המערכת יאפשר שליטה ובקרה על הפעלת כלל י
יש לפרט  -ממוקד בקרה מרכזי  מקומי וגם ממוקד בקרה מרוחק 

 את אופן השליטה מרחוק ויכולותיה
20% 

2.2.2 )22( 
המערכת תאפשר הגבלת כמות חניות לשימוש בו זמני עבור סוג 

משתמש/ קבוצת משתמשים  העושים שימוש בכרטיסי חנייה 
תימנע כניסת רכב שנרכשו מראש, באופן שאם תתמלא המכסה 

 נוסף תחת אותו המשתמש
3% 

2.2.2 )26( 

  רמות חומרה: 3-ההתראות במערכת מסווגות ל
  תוצג במסך הראשי -א. התראה שקטה 

  ב. התראה מקפיצת חלון
  ג. התראה מקפיצת חלון עם חיווי קולי

  קריטריונים לבדיקה:
  80% -ב'  ו/אוסעיפים א' 

 100% -סעיפים א' + ב' + ג' 

6% 

2.2.2 )32( 
המערכת המוצעת תאפשר יכולת שליטה בתוכן ההודעות המוצגות 

  בצג ההודעות ללקוח במכונות התשלום.
  העדכון יבוצע עפ"י הרשאה.

 הניקוד יינתן על אופן היישום.
10% 

2.2.2 )33( 
המערכת המוצעת תאפשר יכולת שליטה בתוכן ההודעות המוצגות 

  דות הכניסה והיציאה.בצג ההודעות ללקוח בעמ
  .העדכון יבוצע עפ"י הרשאה

 הניקוד יינתן על אופן היישום.
10% 

2.2.2 )40( 

מינימום לחצני פעולה  למעבר בין מסכים לביצוע המשימות 
  המרכזיות כגון:

  פתיחת מחסום א.
  סגירת מחסום ב.
  שליחת חיוב למכונת תשלום ג.
  איתור רכב על פי לוחית רישוי ד.
 איתור רכב על פי זמן כניסה .ה

7% 

 Touchקיימת יכולת לשימוש והפעלת מסכי המערכת  באמצעות  )41( 2.2.2
Screen 5% בחדרי הבקרה 

המערכת מכילה מסכי עזרה והבהרות לנוחיות המשתמש בעת  )42( 2.2.2
 5% הפעילות השוטפת, וכן קישור למדריך משתמש

2.2.2 )47( 
המוצעת תאפשר ניטור לכלל יחידות הקצה במערכת בזמן המערכת 

יש לפרט   - אמת, ותציג סטאטוס תקינות וכשירות באופן גראפי 
 את אופן השליטה ויכולותיה

7% 
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סעיף במפרט 
 הטכני

  סעיף ראשי
)1( 

סעיף משני 
)2( 

  פירוט
)3( 

משקל ברמה אופן/קריטריונים לבחינה
)1( 

משקל ברמה 
)2( 

משקל ברמה 
)3( 

2.2.2 )58( 
במקרה של נפילת קו התקשורת הראשי מול שב"א תנותב 

יש לפרט את אופן הניתוב  - התקשורת  לקו הגיבוי 
  (ידני/אוטומאטי)

 100% -, אוטומטי 80% -, חצי אוטומאטי 50% - ידני 
7% 

 5% (עפ"י הצהרת יצרן) MTBFשעות <  5,000 - אמינות  )60( 2.2.2
המערכת מאפשרת גמישות בבניית דו"חות באופן עצמאי ע"י  )64( 2.2.2

 8% המשתמש באמצעות מחולל דו"חות.

הנדסת אנוש  2.3
 בממשק משתמש

  תאם למענה המציע יינתן עבור ההתייחסות הבאה: ניקוד בה
  20%מקסימום  -. מענה מלא לכל סעיף נדרש 1
. תכולת ההסבר הנדרש (הסבר מילולי, צירוף שרטוטים/גרפים, 2

  15%מקסימום  -צילומי מסך) 
 65%מקסימום  -. עמידה בדרישות המקצועיות הרלוונטיות 3

7% 

  

 ציוד קצה

    

30% 

100% 
2.2.3 )68( 

 LPRמערכת 

 2.0% במערכת המוצעת ניתן לתקן עד שני תווים במספר שנקרא חלקית

2.2.3 )85( 

(מנוי בכניסה, מנוי משך הזמן  מרגע קבלת אינדיקציה לרכב 
בנתיב ועד פתיחת המחסום יהיה ומזדמן לאחר תשלום ביציאה) 

  קצר ככל הניתן:
  100% -שנייה  0.5 -א. פחות מ
   95% -שניה  0.5-שניה ויותר מ1 - ב. פחות מ
  90% -שנייה  1-שנייה ויותר מ 1.5-ג. פחות מ
  80% -שנייה  1.5-שנייה ויותר מ 2- ד. פחות מ
 0% -שניות  2 -ה. יותר מ

8% 

2.2.3 )87( 

  :96%הסתברות זיהוי נכון > 
96% - 80%  
97% - 85%  
98% - 90%  
 100% -ומעלה  99%

8.5% 

 2.5% (עפ"י הצהרת יצרן) MTBFשעות <  5,000 - ינות אמ )96( 2.2.3
2.2.4 )107( 

מכונות תשלום 
 אוטומטיות

 1.5% מכונת התשלום המוצעת כוללת מנגנון החזרת עודף בשטרות
מכונת התשלום המוצעת כוללת מנגנון המנפיק אסמכתא שתשמש  )108( 2.2.4

 1.5% החזיר עודף כנדרשלזיכוי ללקוח במקרה של תקלה / העדר יכולת ל

(קוד הנחה/זיכוי)   QRהמערכת המוצעת תאפשר קריאת קוד  )115( 2.2.4
 3.0% מטלפונים חכמים/ע"ג שובר 

 1.5% מכונת התשלום תכלול לחצן בורר שפות להצגת המידע ברוסית )123( 2.2.4
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סעיף במפרט 
 הטכני

  סעיף ראשי
)1( 

סעיף משני 
)2( 

  פירוט
)3( 

משקל ברמה אופן/קריטריונים לבחינה
)1( 

משקל ברמה 
)2( 

משקל ברמה 
)3( 

2.2.4 )124( 
 תר מכיוון אחד:מכונת התשלום תאפשר קריאת כרטיס החנייה ביו

  80% -כיוונים  2
 100% -כיוונים  4

1.5% 

 1.5% מערכת הנעילה תהיה כפולה (מכנית ואלקטרונית) )133( 2.2.4
מכונת התשלום המוצעת כוללת אפשרות לפתיחת חרום במצב בו  )135( 2.2.4

 1.5% מנגנון הנעילה האלקטרוני אינו תקין
 3.0% שלום המוצעת קיים מנגנון נעילה של כל כספת בנפרדבמכונת הת )136( 2.2.4
 2.5% (עפ"י הצהרת יצרן) MTBFשעות <  5,000 - אמינות  )139( 2.2.4

2.2.4 )140( 
מכונת התשלום המוצעת תאפשר גישה נוחה למרכיבים בתוך 

המכונה כגון: כספות ,קוראי כרטיסים , קורא שטרות, גלילי נייר 
 בונית קבלה. להדפסת חש

1.5% 

2.2.5 )144( 

 עמדת כניסה

, מרגע לחיצה על זמן הוצאת כרטיס החנייה יהיה קצר ככל האפשר
  כפתור ההנפקה:

  100% -שניות  1.5-א. פחות מ
  90% -שניות  1.5-שניות ויותר מ 2.5- ב. פחות מ
  80% -שניות  2.5-שניות ויותר מ 3 -ג. פחות מ

 0% -שניות  3ד. מעל 

8.0% 

2.2.5 )145( 

עמדת הכניסה המוצעת כוללת מנגנון אוטומטי לפתיחה מהירה ,עד 
  שניות, של המחסום לאחר הוצאת הכרטיס מהמנפיק  2

  100% - שניות 1 -א. פחות מ
  90% - שניות 1-ויותר מ שניות 1.5- ב. פחות מ
  80% - שניות 1.5-ויותר מ שניות 2-ג. פחות מ
 0% -שניות  2 -ד. יותר מ

4.0% 

2.2.5 )154( 
עמדת הכניסה המוצעת תאפשר  גישה נוחה לצורך תחזוקה שוטפת 
של המכלולים המותקנים במנפיק וביצוע החלפה של גלילי הקרטון  

 לכרטיסים
2.0% 

 2.0% (עפ"י הצהרת יצרן) MTBFשעות <  5,000 - אמינות  )156( 2.2.5

  עמדת יציאה )161( 2.2.6

המוצעת  כוללת ממשק לתשלום באמצעות תקשורת  עמדת היציאה
למערכת הסליקה הארצית של חברת שבא. זמן הנפקדת קבלה 

  :לאחר תשלום יהיה קצר ככל הניתן
  100% - שניות 2 -א. פחות מ
  90% - שניות 2-ויותר מ שניות 3- ב. פחות מ
  80% - שניות 3-ויותר מ שניות 4-ג. פחות מ
  0% -שניות  4 -ד. יותר מ

3.0%  



7  

  
  

  03 - 9711296:  פקס 9750581-03 ,03 -  9750661:  טלפון – 7015001גוריון - , נמל התעופה הבינ"ל בן7: ת"ד  תובתכ
Address : P.O.Box 7, Ben-Gurion International Airport 7015001, Phone:972 3 9750661, Fax:972 3 9711296  

סעיף במפרט 
 הטכני

  סעיף ראשי
)1( 

סעיף משני 
)2( 

  פירוט
)3( 

משקל ברמה אופן/קריטריונים לבחינה
)1( 

משקל ברמה 
)2( 

משקל ברמה 
)3( 

עמדת היציאה המוצעת  כוללת גישה נוחה לצורך תחזוקה שוטפת  )171( 2.2.6
 4.0% של המכלולים המותקנים במנפיק ולהחלפת כרטיסים

 2.0% (עפ"י הצהרת יצרן) MTBFשעות <  5,000 - אמינות  )173( 2.2.6
2.2.7 )184( 

רכזת אינטרקום 
IP  

ניתוב הקריאות לשם ביצוע רכזת האינטרקום  המוצעת תאפשר 
 4.0% מענה בשיחה מטלפונים ניידים ("עקוב אחרי")

 1.5% (עפ"י הצהרת יצרן) MTBFשעות <  5,000 - אמינות  IPמקודדי  )192( 2.2.8

2.2.9 )196( 
מחסומי זרוע 
 מהירים

משך זמן מקבלת פקודת  –המחסום המוצע הינו מחסום מהיר 
  שניות 1.5לא יעלה על  מערכת לעליה  ועד ירידה

  100% -שנייה  1 -א. זמן קטן מ
  80% -שנייה  1.5 -ב. זמן גדול משנייה וקטן מ

 0% -שנייה  1.5 -ג. זמן גדול מ

4.0% 

 1.5% (עפ"י הצהרת יצרן) MTBFשעות <  5,000 - אמינות  )204( 2.2.9

ן ספירת רכבים בחניון בכל רגע גלאי הלולאה יהווה סנסור למנגנו גלאי לולאה )207( 2.2.10
 4.0% נתון

קיוסק שירות  )216( 2.2.11
 עצמי

מכונת התשלום באשראי המוצעת תאפשר גישה נוחה למרכיבים 
בתוך המכונה כגון: כספות ,קוראי כרטיסים, גלילי נייר להדפסת 

 חשבונית קבלה
4.0% 

 1.5% הרת יצרן)(עפ"י הצ MTBFשעות <  5,000 - אמינות  )218( 2.2.11

מסופון נייד  )222( 2.2.12
 לקריאת ברקוד

למערכת הניהול/מאגר   Real Time-המסוף יקושר אלחוטית  ב
מידע רלוונטי לשם אימות זהות הקוד שע"ג המדבקה אותו קרא/ 

 לטובת הזנת הקוד אותו קרא למאגר המידע
3.0% 

שילוט  )238( 2.2.14
הכוונה/תפוסה 
 אלקטרוני

 2.0%אפשר תיקון השלט תוך פחות משעת עבודהית
 1.5% שעות  (עפ"י הצהרת יצרן) MTBF  <25,000 - אמינות  )242( 2.2.14

מערכת זיהוי  )262( 2.2.15
 מקום פנוי 

  שנות עבודה 3-אורך חיים של כל חיישן תחתי לא יפחת מ
  קריטריונים לבחינה:

  80% –שנים  1-3
  90% –שנים  3-5

 100% -ים ומעלה שנ 5

8.0% 
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סעיף במפרט 
 הטכני

  סעיף ראשי
)1( 

סעיף משני 
)2( 

  פירוט
)3( 

משקל ברמה אופן/קריטריונים לבחינה
)1( 

משקל ברמה 
)2( 

משקל ברמה 
)3( 

  

  
דרישות 

טכנולוגיות / 
טכנולוגיה / 
 תשתית

  
 

  100% 

3.4 ,3.5 ,3.8 ,3.12 ,3.14

לוגית,  'ארכ
מחשוב, חומרה, 
תחנות עבודה, 

 אחסנת הנתונים 

  ניקוד בהתאם למענה המציע יינתן עבור ההתייחסות הבאה: 
  30%מקסימום  -. מענה מלא לכל סעיף נדרש 1
 -תכולת ההסבר הנדרש (הסבר מילולי, צירוף שרטוטים/גרפים) . 2

  20%מקסימום 
 50%מקסימום  -. עמידה בדרישות המקצועיות הרלוונטיות 3

10% 

25% 

3.7.1-3.7.9 ,
 אבטחת מידע 3.7.12,3.7.13

  ניקוד בהתאם למענה המציע יינתן עבור ההתייחסות הבאה: 
 -צירוף שרטוטים/גרפים) . תכולת ההסבר הנדרש (הסבר מילולי, 1

30%  
  50% -. מענה מלא לכל סעיף נדרש 2
 100% -. עמידה בדרישות המקצועיות הרלוונטיות 3

20% 

3.9 ,3.11 ,3.13 ,3.15 

תוכנה, מערכות 
ההפעלה, ממשק 
משתמש, בסיס 

 הנתונים

  ניקוד בהתאם למענה המציע יינתן עבור ההתייחסות הבאה: 
  30%מקסימום  -דרש . מענה מלא לכל סעיף נ1
 -. תכולת ההסבר הנדרש (הסבר מילולי, צירוף שרטוטים/גרפים) 2

  20%מקסימום 
 50%מקסימום  -. עמידה בדרישות המקצועיות הרלוונטיות 3

20% 

שרידות  3.22
 והתאוששות

  ניקוד בהתאם למענה המציע יינתן עבור ההתייחסות הבאה: 
 -, צירוף שרטוטים/גרפים) . תכולת ההסבר הנדרש (הסבר מילולי1

30%  
  50% -. מענה מלא לכל סעיף נדרש 2
 100% -. עמידה בדרישות המקצועיות הרלוונטיות 3

20% 

 זמני תגובה 3.23

  דרישת בסיס:
כניסה למערכת והצגת המסך הראשי, פתיחת חלון/לשונית, • 

   –בחירה מתפריט, שמירת נתונים 
  לכל פעולה שניות  3זמן מקסימלי לא יעלה על 

 60זמן מקסימלי לא יעלה על  -דו"חות בקרה יומיים  הפקת• 
  שניות  לכל דו"ח

  קריטריונים לבחינה:
כניסה למערכת והצגת המסך הראשי, פתיחת  ממוצע זמני• 

   –חלון/לשונית, בחירה מתפריט, שמירת נתונים 
  100% -שניות  0-1.5

  90% -שניות  1.51-2.5
  80% - שניות  2.51-3

  0% -שניות  3מעל 
  -ממוצע זמן הפקת דו"חות בקרה יומיים • 

  100%-שניות  0-30
  90% -שניות  31-45
  80% -שניות  46-60

 0% -שניות ומעלה  61

5% 
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סעיף במפרט 
 הטכני

  סעיף ראשי
)1( 

סעיף משני 
)2( 

  פירוט
)3( 

משקל ברמה אופן/קריטריונים לבחינה
)1( 

משקל ברמה 
)2( 

משקל ברמה 
)3( 

 גידול עתידי 3.25

  ניקוד בהתאם למענה המציע יינתן עבור ההתייחסות הבאה: 
  30%מקסימום  -. מענה מלא לכל סעיף נדרש 1
 -הנדרש (הסבר מילולי, צירוף שרטוטים/גרפים) . תכולת ההסבר 2

  20%מקסימום 
 50%מקסימום  -. עמידה בדרישות המקצועיות הרלוונטיות 3

10% 

  

דרישות    
למימוש 
 הפרויקט

    

25% 

100% 

4.5.1 ,4.5.2 ,4.5.3 )1( 
תוכנית עבודה 
ופירוט שלבי 
 הפרויקט

מידת פירוט התוכנית והתאמתה לשלבי הפרויקט ולמסגרת לוחות 
הזמנים המצוינת במפרט, בדגש על שלבי רכש, ייצור ואספקה של 

 ציוד המערכת. 
40% 

 מעקב ובקרה 4.5.5

  ניקוד בהתאם למענה המציע יינתן עבור ההתייחסות הבאה: 
  30%מקסימום  -. מענה מלא לכל סעיף נדרש 1
 -ר הנדרש (הסבר מילולי, צירוף שרטוטים/גרפים) . תכולת ההסב2

  20%מקסימום 
 50%מקסימום  -. עמידה בדרישות המקצועיות הרלוונטיות 3

10% 

דרישות לשמירת  4.5.6
 עדכניות המערכת

  ניקוד בהתאם למענה המציע יינתן עבור ההתייחסות הבאה: 
  30%מקסימום  -. מענה מלא לכל סעיף נדרש 1
 -סבר הנדרש (הסבר מילולי, צירוף שרטוטים/גרפים) . תכולת הה2

  20%מקסימום 
 50%מקסימום  -. עמידה בדרישות המקצועיות הרלוונטיות 3

20% 

הדרכה, הטמעה  4.5.8, 4.5.7
 ותיעוד

  ניקוד בהתאם למענה המציע יינתן עבור ההתייחסות הבאה: 
  30%מקסימום  -. מענה מלא לכל סעיף נדרש 1
 -סבר הנדרש (הסבר מילולי, צירוף שרטוטים/גרפים) . תכולת הה2

  20%מקסימום 
 50%מקסימום  -. עמידה בדרישות המקצועיות הרלוונטיות 3

10% 

מידת התאמה ומענה לפירוט המתודולוגיה והתוכנית לניהול  ניהול סיכונים 4.5.10
 20% סיכונים

   100%         סה"כ מענה טכני  

     100%     סה"כ    
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  הליך הוכחת יכולת ומפרט תרחישים ואירועי בדיקה  -  נספח ז' לטופס הזמנת ההצעות

 :כללי .1

כחלק מתהליך בדיקת איכות המענה של המציע יבוצע שלב הדגמת יכולות המערכת/שלב הוכחת  .1.1

 .POC-Proof Of Conceptהיכולת המכונה 

ג עם המציעים הפוטנציאליים אשר טרם ביצוע שלב זה, יבוצע סקר תכנון והתקנה במתחם נתב"

 .לבדיקת איכות ההצעה עברו את שלב המשנה הראשון והשני

יהיו זהים לחלוטין למרכיבי המערכת  POC-מרכיבי חומרה ותוכנת המערכת שייבדקו במסגרת ה .1.2

אשר שולבו במערכת המוצעת מטעמו, למעט נושאים שצוינו מראש לביצוע בשלב בדיקות 

 הקבלה.

 ריגה מהאמור בסעיף זה, מחייבת אישור מראש מול רש"ת.יודגש כי כל ח

רש"ת רשאית לבדוק כל דרישה שנכללה במסמכי המכרז וכן כל  POC-יודגש כי במסגרת ה .1.3

 .POC-תכונה/פרמטר, ובצד זאת הוספה או גריעה של בדיקות לכלל המשתתפים ב

, על המציע להיערך עם יש לציין כי בשל מורכבות שלב זה ולוחות הזמנים לתהליך בחירת הזוכה .1.4

יום מהמועד האחרון  60כלל הציוד הנדרש להליך, בזמינות שתאפשר התקנתו, מקסימום תוך 

 שנקבע להגשת ההצעות במכרז או במועד מאוחר יותר עליו תודיע הרשות. 

הרשות רשאית לקבוע כי אי מוכנות בלוחות הזמנים שנקבעו בשל אי זמינות הציוד, תפסיק את 

  ותו של המציע בתהליך.הליך השתתפ

למען הסר ספק, התחלת הניסוי תבוצע לאחר הצהרת המציע על מוכנות המערכת המוצעת  .1.5

מטעמו לביצוע הניסוי, וללא חריגה מפרק הזמן שהוקצה לכך בלו"ז שהוגדר (ראה פירוט 

 בהמשך).

 ככלל, הניסוי יבוצע ללא התערבות המציע ו/או מישהו מטעמו.  .1.6

או כל צורך אחר של התערבות של גורם מטעם המציע, יבוצע בכפוף במקרה של תקלה טכנית 

  לאישור רש"ת.

 

 : הבדיקה מיקום .2

אחד מחניוני בלכל חברה יוקצו נתיב כניסה ונתיב יציאה יתבצע במתחם נתב"ג, כאשר  POC-שלב ה

 הסביבה,על מנת לשמור על אחידות בתנאי  ,ככל שניתן בתנאים זהיםהניסויים יתבצעו  .נתב"ג

 .תאורה ומזג האווירה

(בו זמנית)  במקבילייעשו  POC-ב המשתתפות החברות מול הבדיקותהעקרונית,  ברמהכי  יודגש

  .החי הניסוי ברמת טורי ובאופןברמת הניסוי המבוקר, 

 

 :הבדיקה תרחישי .3

  :רכב בכלי שימוש הכוללים תרחישים .3.1

  יבוצעו שני סוגי ניסויים:   POC-בשלב ה

     ניסוי מבוקר: .3.1.1

  . למעשה הלכה המוצעת המערכת ביצועי של איכותית בחינהניסוי זה הינה  ותמה
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  מדגם אל מול הפרמטרים הבאים:הניסוי יבחן 

 פלסטינאי, דיפלומטי, צבאי, , מונית, משטרתי, ישראלית :סוגי לוחיות רישוי שונות

  ספרות. 8הכוללות חדשות רישוי ישראליות לוחיות 

  ,סוגי רכבים שונים: פרטיSUV ואוטובוס.   

 שונים במהלך יממה: בוקר, צהריים, אחה"צ, לילה. מקבצים ארבעה 

 .מהירויות משתנות 

אל מול כל אחד מהפרמטרים יבחנו ביצועי וזמני התגובה של מרכיבי המערכת ומידת 

  עמידתם בדרישות המפרט ובמענה המציע.

  לדוגמא:בחינה זו תבוצע עבור שילובים של כלי רכב / לוחיות מסוגים שונים, 

רכב מסחרי  רכב פרטי  סוג לוחית
)SUV(  

 אוטובוס

 V  V V  ספרות) 8-ו 7לוחית ישראלית (

   V V  לוחית פלסטינית

  V V  לוחית משטרתית

  CC ,CD(  V  Vלוחית דיפלומטית (

   V V  )26- ו 25לוחית מוניות (המסתיימת בספרות 

  V V  לוחית צבאית

  
 :ניסוי חי .3.1.2

 . קראי הזורם בנתיבים ע"פ טווח הזמן/שעות היממה שיוגדרוהניסוי יבחן שטף רכבים א

למידת עמידת המערכת בביצועים המוצעים  כמותיתמהות ניסוי זה הינה בחינה 

  .(מהימנות)

כאשר על לשם כך, רש"ת תעביר קובץ אקסל הכולל את כלל המורשים לחניון הניסוי, 

   הרלוונטיות.הכולל את הרשומות וההרשאות  המציע להקים בסיס נתונים

 :  רכב כלי כוללים שאינם תרחישים .3.2

" ע"י נציגי רש"ת לשם התרשמות FREE PLAYתכלול, אולם לא תוגבל, ביצוע "זו בדיקה 

מממשק המשתמש, תצוגות המערכת, זמני התגובה במעבר בין מסכים, משך ביצוע פעולות 

ביצוע  חות, מסכי תקלות,מוגדרות לרבות מספר המעברים בין מסכים, גישה לדוחות, ייצור דו

 וכו'.אחזקה, הודעות במערכת, הרשאות במערכת 

  

 : יםהנבדק המרכיבים ביצועי .4

 תיבחן בהיבטים הבאים:  POC-רמת הביצועים של כל אחת מהמערכות שתגיע לשלב ה

 : רכב כלי הכוללים תרחישיםביצועי המרכיבים ב .4.1

 בדיקת הביצועים תכלול את הבדיקות הבאות:

  LPR: ת תגובת המערכת ואחוזי הצלחה בפיענוח לוחית הרישוימהירו 

 (על מרכיביו השונים) בדיקת יכולות עמדת מנפיק רגיל ומוגבה 

 (על מרכיביו השונים) בדיקת יכולות עמדת בולע רגיל ומוגבה 
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  בדיקת יכולות מחסומי זרוע וגלאים 

 תשלום בדיקת חיוב בהתאמה לתעריף וזמן השהייה – בדיקת יכולות מכונת תשלום ,

 באשראי תשלוםבמזומן (שטרות ומטבעות) במטבע ישראלי ומט"ח (יורו ודולר ארה"ב), 

 וכן תשלום משולב (מזומן ואשראי / מט"ח וש"ח) "א) לשב(ללא תקשורת 

  בדיקת יכולות מקודדOnline 

 בדיקת יכולות מערכת הניהול, בקרה ושליטה באמצעות עמדת הבקר 

 בדיקת יכולות שילוט אלקטרוני 

 פנוי חניה מקום זיהוי מערכת יכולות בדיקת 

 בדיקת, "שחורות רשימותקובץ מוגבלי נגישות, ", מנויים רשימת :נתונים בסיסמול  עבודה 

(כניסה ויציאה באותו חניון וכן ברמת חיובי התשלום), וכן יכולת הפקת  "מעגל"סגירת 

 דו"חות

 :רכב כלי כוללים שאינם תרחישים .4.2

 (חיווי ואמינות מנגנון הדיווח) במערכת התראותכלל סוגי  – בקרהו שליטה, ניהול מערכת 

 (במערכת הניהול וביחידות הקצה בעלות צגים) משתמש ממשקידידותיות  בחינת 

 התגובה זמנישנדרש לעבור ו המסכים כמות ומדידתפעולות שונות במערכת  ביצוע  

 וספיםנ דוחות בהוספת גמישותעמידה ברשימה הנדרשת,  – במערכת דוחות 

 

 : היממה במהלך הבדיקות ביצוע מועדי .5

  :רכב בכלי שימוש שכוללות בדיקות .5.1

בוקר, צהריים, אחה"צ, לילה, על מנת לבחון  –שונים במהלך יממה  מקבצים בארבעהיתבצעו 

 עמידה בתנאי תאורה שונים, וימשכו עד להשלמת תוכנית הבדיקות.

  :רכב בכלי שימוש כוללות שאינן בדיקות .5.2

  סגרת שעות הפעילות בטור/במקביל לבדיקות הכוללות כלי רכב.יבוצעו במ

 

 : הבדיקות תוצאות וייצוא עיבוד שמירה אחסון .6

והן כקבצים   Raw Data-לשמור ולאחסן את כל פעילות המערכת בתקופת הניסוי הן כ באחריות המציע

ה ינוקדו ביצועי מעובדים (מבצעים חישובים אוטומטים של זמני עיבוד ותגובה). על בסיס תיעוד ז

  המערכת. 

(ע"ב אקסל) ישמרו את הנתונים (זמנים,  ספרות לוחיות הרישוי בסנכרון לתמונת   Raw Data-קבצי ה

  לוחית הרישוי) של התרחישים המפורטים מטה: 

  של מנוי: רכב של ויציאה כניסה תרחיש

  חת מחסוםנקודת אפס לתחילת מדידת הזמנים לפתי –רכב על לולאה ראשונה  זיהויזמן 

  זיהויהפעלת ל טריגרזמן מתן LPR (זיהוי מלא של כלל הספרות) 

 זמן מתן טריגר להעלאת מחסום 

  נקודת אפס לתחילת מדידת הזמנים לסגירת מחסום –זמן זיהוי רכב על לולאה שניה 

  מחסום להורדת טריגרזמן מתן 
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  מחסום הורדת לסיום טריגרזמן מתן 

  :מזדמןכניסה של  תרחיש

 נקודת אפס לתחילת מדידת לפתיחת מחסום –על הנפקת כרטיס  זמן לחיצה 

  זמן מתן טריגר להנפקת כרטיס 

 זמן מתן טריגר להעלאת מחסום 

  נקודת אפס לתחילת מדידת הזמנים לסגירת מחסום –זמן זיהוי רכב על לולאה שניה 

 זמן מתן טריגר להורדת מחסום 

 זמן מתן טריגר לסיום הורדת מחסום 

  שנקבעו (מזומן ו/או אשראי): השוניםאמצעים בלום תשלום במכונת תש

 (הזמן יימדד מרגע הכנסת כרטיס החניה) זמן הופעת סכום לתשלום 

 זמן מתן עודף ועמידה בלוגיקת החזרת עודף 

  זמן הוצאת כרטיס החניה (הזמן יימדד מרגע השלמת התשלום בכל אחד מאמצעי התשלום

 השונים והמשולבים)

  יימדד מרגע הגדרת הדרישה להנפקת קבלה)זמן הנפקת קבלה (הזמן 

  (תשלום במכונת תשלום): מזדמן של יציאה תרחיש

  נקודת אפס לתחילת מדידת לפתיחת מחסום –זמן זיהוי רכב על לולאה ראשונה 

 זמן מתן טריגר לפתיחה אוטומטית של המחסום 

  זמן מתן טריגר לזיהוי הכנסת כרטיס במקרה של אי זיהוי ע"י מצלמתLPR 

 מתן טריגר להעלאת מחסום זמן 

  נקודת אפס לתחילת מדידת הזמנים לסגירת מחסום –זמן זיהוי רכב על לולאה שניה 

 זמן מתן טריגר להורדת מחסום 

 זמן מתן טריגר לסיום הורדת מחסום 

  ):בבולע אשראייציאה של מזדמן (תשלום  תרחיש

  יחת מחסוםנקודת אפס לתחילת מדידת לפת –זמן זיהוי רכב על לולאה ראשונה 

  זמן מתן טריגר לזיהוי הכנסת כרטיס 

 תשלום אשראי בבולע 

 זמן מתן טריגר להדפסת קבלה 

 זמן מתן טריגר להעלאת מחסום 

  נקודת אפס לתחילת מדידת הזמנים לסגירת מחסום –זמן זיהוי רכב על לולאה שניה 

 זמן מתן טריגר להורדת מחסום 

 זמן מתן טריגר לסיום הורדת מחסום 

  :יות לסעיף זהכלל הערות

  .היהשני אלפית של ברזולוציההזמנים יוצגו   .א

  .לעיל וארותלפעולות המתלטריגרים (פקודות) ו משכיםהמעובדים יכללו  הקבצים  .ב

זמן מתן טריגר לזיהוי ), זמן העיבוד הכללי יימדד מרגע LPRבמקרה של כניסת מנוי מנתיב (זיהוי   .ג

LPR.  
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זמן מתן כרטיס), זמן העיבוד הכללי יימדד מרגע במקרה של כניסת לקוח מזדמן מנתיב (משיכת   .ד

   .טריגר להנפקת כרטיס

זמן מתן טריגר לזיהוי ), זמן העיבוד הכללי יימדד מרגע LPRבמקרה של יציאת מנוי מנתיב (זיהוי   .ה

LPR.  

במקרה של יציאת לקוח מזדמן מנתיב, אשר שילם במכונת תשלום, זמן העיבוד הכללי יימדד   .ו

  להכנסת כרטיס או פתיחה אוטומטית של המחסום.מרגע זמן מתן טריגר 

במקרה של יציאת לקוח מזדמן מנתיב, אשר ישלם באשראי בבולע, זמן העיבוד הכללי יימדד   .ז

  מרגע הכנסת כרטיס אשראי לבולע.

  

 :שתתוקן למערכת המינימום תצורת .7

 ים הבאים:יידרש להתקנת מערכת משולבת הכוללת לפחות את המרכיב POC -כל מציע שיגיע לשלב ה

 נתיב כניסה:  קצה ציוד .7.1

 (כולל גלאי ספירה) לולאות מגנטיות + גלאי 

  מצלמתLPR 

 (אדום/ירוק) רמזור 

  עפ"י עצי המוצר) 2מנפיק מורחב (סוג 

  מחסום מהיר 

 ציוד קצה לתשלום: .7.2

 (כולל מט"ח) מכונת תשלום 

 : יציאה נתיב קצה ציוד .7.3

  עפ"י עצי המוצר) 3בולע (סוג 

  מצלמתLPR 

  + גלאי לולאה 

  מחסום מהיר 

 : בקרה חדר קצה ציוד .7.4

   שרת (סוג  -מערכת ניהול מרכזית A1(עפ"י עצי המוצר 

  עמדת ניהול מקומית (סוג A2(עפ"י עצי המוצר 

 רכזת אינטרקום לצורך תקשורת  עם המנפיק, בולע ומכונת תשלום 

 מדפסת מקושרת למערכת 

  מקודדOnline מקושר למערכת 

 : יישומים וציודים משלימים .7.5

  מערכת לאיתור מקום חנייה פנוי (אדום ירוק) מקושרת למערכת הבקרה (רישות ארבעה

 םהוויזואליי ם, לרבות החיווייIndoorושניים עם גלאי  Outdoorתאי חנייה שניים עם גלאי 

 הנדרשים (למשתמש ובמערכת) להיות המקום פנוי / תפוס)
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  בקרה על בסיס כמות כלי הרכב הכוונה ותפוסה מקושרים למערכת ה –שילוט אלקטרוני

 יודגמו השלטים המוצעים –שעברו בנתיבים בהם הותקנה המערכת 

 : ציוד אחר .7.6

  פסי האטה לנתיבי כניסה ויציאה (לטובת ביצועיLPR (בלבד 

  יודגמו תצורות מוצעות ללא התקנה, בעבור כל מרכיב מערכת שיודגם  –עמודי מיגון לציוד

 POC-ב

  אמצעים שונים: .7.7

  קרטון עם ברקוד כרטיסים 

  כלל סוגי המטבעות והשטרות שהמכונה אמורה לזהות + לפחות שלושה שטרות/מטבעות

 שיצאו מהמחזור או שטרות/מטבעות שהמכונה אינה אמורה לזהות.

  כרטיסי אשראי מכלל חברות האשראי הישראליות השונות אשר יבצעו פעולות במערכת

 ב"א, ללא חיוב בפועל).(המערכת תיבדק עד לשלב הכנת קובץ שידור לש

  3.1.1 כלל סוגי לוחיות הרישוי כמפורט בטבלה בסעיף. 

 

 : POC-ה לביצוע תשתיות .8

 :"תרש באחריות .8.1

ביצוע סקר תכנון והתקנה בהשתתפות כלל המציעים, בחירת הנתיבים לביצוע, הקצאת 

חריצה לטובת התקנת לולאות, פריסת תשתיות פסיביות , INDOORחדרים/מכולות להתקנות 

התשתית תשלב בין דרישות המציע ואילוצי הזמן והמרחב  -לתקשורת ולחשמל (כבילה)  

 .POC-שיוקצה לביצוע ה

 :המציע באחריות .8.2

השתתפות בסקר תכנון והתקנה, הגשת מסמך דרישות לתשתית בהתאם לתצורת המערכת 

ביצוע התקנה ופירוק של כלל מרכיבי  ,המציע מענה במסגרתהנדרשת ומיקום ההתקנה 

  המערכת , ציוד התקשורת והמחשוב , בדיקת המערכת והכרזה על מוכנות לביצוע הניסוי.

  יודגש כי פעילויות אלו יבוצעו על חשבונו של המציע. 

 המערכת עמידתבהסתברות  לפגוע מבלי וזאת, זמנית למטרה תהה התשתיות פריסתכי  יצוין

  הטכני והביצועים.  המפרט ותבדריש

  

 : בניסוי שיופקו הנתונים אספקת .9

יספקו ויתקינו את המערכות ואת התוכנות הנדרשות לצרכי בדיקה וניטור הנתונים.  המציעים .9.1

יהיה  שניתן כךוהן כקבצים מעובדים,  Raw Data"ת הן ברמת לרש ויסופקוהתוצאות יאגרו 

 .אקסל קובץל ולייצאן במערכתלצפות בהן 

 רשימותמורשים, " רשימת( המציע באחריות הנתונים בבסיסי הנתונים והזנת ליטת קבציםק .9.2

 ").שחורות
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 : POC-ה במהלך המערכת הפעלתכללי  .10

בגמר ההתקנה וטרם ביצוע הניסוי, תתבצע הצגה טכנית של המערכת ויכולותיה ע"י הצוות  .10.1

הפעיל את המערכת באופן שתאפשר לנציג רש"ת ל תפעולית הדרכההמלווה של המציע, כמו גם 

 עצמאי, ולאחר מכן לנתח את הנתונים שיאספו. 

 המערכות יופעלו ע"י המציע ו/או ע"י נציג רש"ת בליווי המציע עפ"י החלטת רש"ת.  .10.2

ינכחו מטעם המציע מנהל ההצעה/פרויקט וכן נציג טכני מטעמו למשך כל  POC-במהלך ה .10.3

 בחנת להיות במצב הפעלה מלא.אמורה המערכת הנ POC-התהליך. במהלך כל זמן ה

 
 :הציוד ביטוח .11

  באחריות המציע.

  .POC-ה שלב במסגרתהמציע יהא אחראי לכל נזק שייגרם לציוד ו/או בגינו  כי יודגש  

 

 :זמנים לוחות .12

 ימי עבודה בחלוקה המשנית הבאה: 15לא יעלה על  POC -פרק הזמן שיוקצה לכל שלב ה

פאסיביות בהתאם לתצורת המערכת הנדרשת הגשת מסמך דרישות לתשתיות אקטיביות ו .12.1

 יוגש במסגרת המענה להצעה –ומיקום ההתקנה 

 ימי עבודה 4עד  –פרק הזמן שיוקצה להתקנת המערכת והדרכת נציגי רש"ת  .12.2

 –פרק הזמן שיוקצה לטובת איפוס המערכת והצהרת המציע למוכנות המערכת להתחלת הניסוי  .12.3

 ימי עבודה 1עד 

 גם המציעים מערכותימי עבודה (לכל  5עד  – ע"י רש"ת המערכת תלבדיק שיוקצה הזמן פרק .12.4

 )יחד

 ימי עבודה נוספים  2עד  –פרק הזמן לתיקון ליקויים  .12.5

 מערכות(לכל ימי עבודה  3עד  –פרק הזמן שיוקצה לבדיקה חוזרת של המערכת ע"י רש"ת  .12.6

 )יחד גם המציעים

  

 :משקלות לבדיקת המערכת .13

 ):POC- מניקוד ה 40%( רכב כליהמערכת עם  לבדיקת משקלות .13.1

 יחס המשקלים בין הניסוי המבוקר והניסוי החי יהיה כדלקמן:

 70% -  ניסוי מבוקר עפ"י מדגם 

 30% - ניסוי חי  

 :)POC-מניקוד ה %60( רכב כלי ללא המערכת בדיקתל משקלות .13.2

 50%  - :יכולות מערכת ניהול, שליטה ובקרה 

ווי על תקלות בציוד קצה ואמינות סוגי ההתראות המוצגות במערכת (כולל הצגת חי -

 דיווח)

 מנגנון ההרשאות במערכת -
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שליטת המערכת על יחידות קצה אינטגרליות במערך החניונים (משלוח פקודות  -

למכונת תשלום, לעמדות כניסה ויציאה כגון: חיובים וקבלות, קישור קריאות 

 וק וכו')באינטרקום למערכת הניהול ואיכות שמע, פתיחה וסגירה של מחסום מרח

 10%  -  ,רמת דיוק ואמינות בספירת כניסות ויציאות של רכבים על בסיס לולאות המערכת

והצגת הנתונים בטבלה המרכזית של מערכת ניהול, שליטה ובקרה, תוך בקרה על "סגירת 

 מעגל"

 10% -  רמת פירוט, דיוק ואמינות הנתונים שיוצגו בדו"חות המערכת (אשר יופקו  על בסיס

 שהתקבלו בניסוי החי והמבוקר עם כלי רכב) וכן רמת גמישות הדו"חותהנתונים 

 10%  -  מערכות דיוק, אמינות הנתונים ואינטגרציה תקינה בין מערכת הניהול לבין

  )שילוט אלקטרוני, מערכת זיהוי מקום חניה פנוי(משלימות פנימיות 

 10%  -  ת ע"י מפעיל/בקר מעבר בין מסכים לביצוע פעולוזמני תגובה במערכת (מינימום

  מהירות התגובה של המערכת ,רציפות העבודה ללא תקיעות וכו')   , המערכת

 10% -  ידידותיות ממשק המשתמש (צבעים, פונטים וכו') , נוחות ההפעלה (כפתורים

 פונקציונליים, סידור וחלוקת המסכים בין הפונקציות השונות, נוחות תפריט המערכת וכו')
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